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mais atualização 

mais florestas plantadas

*Folha Bracelpa Nº01, Maio / Junho 2009.
**Two Sides Brasil, 2014.

Two Sides é uma iniciativa que 
promove o uso responsável da 
comunicação impressa e do papel 
como uma escolha natural e 
reciclável para comunicações 
poderosas e sustentáveis.

Você sabia que as empresas brasileiras produtoras de papel obtêm 

100% da celulose a partir de fl orestas plantadas?*           

A área de fl orestas plantadas no Brasil equivale a 2.2 milhões de campos de 

futebol.**

Leia sua revista favorita tranquilamente, pois o papel utilizado nela é 
feito de madeira natural e renovável.

Para descobrir fatos 

ambientais surpreendentes 

sobre a comunicação 

impressa e o papel, visite

www.twosides.org.br
 
 

anuncios_two sides_aner.indd   89 30/09/2014   11:15:30

100 anos. Boa idade 
para pensar no futuro.

Quando assumiu o controle da indústria de papéis Gordinho Braune, 
o Grupo Bignardi incorporou uma história de pioneirismo iniciada 
em 1915. Tradição renovada pela marca Bignardi Papéis e uma visão 
estratégica adequada ao mercado brasileiro. 
Em seguida, vieram grandes investimentos em tecnologia, inovação 
e novos produtos. Agora, aos 100 anos, a tradição ganha um novo fôlego, 
alinhada com as políticas ambientais, certificada internacionalmente 
e cumprindo seu papel na educação brasileira.

www.bignardipapeis.com.br
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EDITORIAL

Estamos, sem sombras de dúvidas, lidando com 

a “tempestade perfeita”. O termo, cunhado pela 

imprensa, diz respeito à associação das crises 

econômica e política, que faz com que enfrente-

mos tempos muito difíceis. A indústria gráfica já 

vem sofrendo impactos da falta de investimentos 

há alguns anos. Com o despontar da crise, fomos 

ainda mais impactados.

Assuntos que há alguns anos não estavam 

em pauta, como inflação e desemprego, agora 

são a ordem do dia. Vemos a queda na renda do 

trabalhador frear o consumo e limitar o lucro das 

empresas. Com isso, investimentos em impressos, 

como agendas, cadernos e calendários, peças que 

eram comum neste período do ano, deixam de ser 

uma alternativa para as grandes organizações. 

Mas nós, empresários, ainda precisamos honrar 

nossos compromissos trabalhistas e tributários, 

apesar de tudo.

Mas não é tempo para pessimismo. Precisamos 

ser ainda mais criativos e inovadores nesse cenário 

que nos provoca e nos tira da zona de conforto. 

Precisamos fazer diferente.

Albert Einstein disse: “Não pretendamos que 

as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. 

A crise é a melhor bênção que pode acontecer às 

pessoas e aos países, porque a crise traz progres-

sos. A criatividade nasce da angústia, como o dia 

nasce da noite escura. Quem supera a crise, supera 

a si mesmo sem ficar ‘superado’. Quem atribui à 

crise os seus fracassos e penúrias, violenta o seu 

próprio talento e dá mais ênfase aos problemas 

do que às soluções. A verdadeira crise é a crise 

da incompetência. O inconveniente das pessoas 

e dos países é a preguiça de encontrar as saídas 

e soluções. Sem crise não há méritos. É na crise 

que aflora o melhor de cada um, porque sem crise 

todo vento é afago. Falar da crise é promovê-la, e 

calar-se na crise é exaltar o conformismo. Em vez 

disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez 

com a única crise ameaçadora, que é a tragédia 

de não querer lutar para superá-la.”

Com isso em mente, a Revista O Cícero traz 

nesta edição uma matéria esclarecedora sobre a 

importância do planejamento e da inovação para 

superarmos a “tempestade perfeita”. Sabemos que 

não é fácil, mas temos trabalhado por muitos anos 

incansavelmente e podemos nos orgulhar de fazer 

parte de um importante segmento econômico de 

nosso país. Um segmento que gera empregos e 

renda, que movimenta a economia, que nos impul-

siona para o futuro.

O ano de 2016 está aí. Que possamos encará-

lo com esperança, mas, como disse Paulo Freire, 

esperança do verbo esperançar, não do verbo 

esperar. Quem espera não se movimenta, não faz 

melhor, não gera eficiência e inovação. Devemos, 

portanto, esperançar. Trabalhar projetando o futuro 

para que alcancemos melhores resultados no ano 

que se aproxima.

Boa leitura!

ESPERANÇA EM MEIO À 
“TEMPESTADE PERFEITA”

Vicente de Paula Aleixo Dias
Presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG
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O Cícero
O Cícero é um tipo de medida gráfica 
correspondente a 12 pontos Didot. Cada 
ponto tem a espessura de um quinto de 
milímetro; quatro cíceros correspondem a 
um furo, o que significa aproximadamen-
te uma polegada. Essa medida é usada 
principalmente em processos tipograficos.
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Não é segredo que o Brasil vem sofrendo uma das 
piores crises da história. Para se ter noção, o déficit fiscal 
que teremos em 2015 e, possivelmente, em 2016 apenas 
foi registrado uma outra em nosso país, porém decorrente 
da quebra da bolsa de valores de 1929, nos Estados Uni-
dos, que desencadeou a maior crise financeira da história 
contemporânea.

Ora, sabe-se que a solução imediata do governo fede-
ral para resolver a crise, como sempre, é pelo aumento da 
carga tributária, seja pela elevação de alíquotas ou mesmo 
a instituição de novos tributos. Como exemplo, tem-se a 
corriqueira notícia sobre votação no Congresso Nacional 
da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 
– CPMF –, ainda não apreciada pelas casas do legislativo. 
Ou seja, o próximo ano será de aumento carga tributária, 
já não suportada pelos empresários.

Neste cenário, sabe-se que caberá mais uma vez ao 
empresariado o ônus de arcar com a consequência da má 
administração pública. É importante a preparação para 
mais um ano de aperto e dificuldades e, assim, o planeja-
mento tributário é um grande aliado: será o auxílio para a 
administração das indústrias gráficas, pois visa a diminuir 
o recolhimento de tributos respeitando os preceitos legais.

Uma das maneiras para se adequar à realidade da 
empresa é o enquadramento no regime tributário disponível 
no Brasil:
• SIMPLES NACIONAL: aplicado às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, que possuem faturamento 

até R$ 3,6 milhões, devendo a opção ser realizada até 
o último dia útil de janeiro, produzindo efeitos a partir 
do primeiro dia do ano-calendário da opção. Importante 
lembrar que a alíquota é crescente em decorrência do 
faturamento, ou seja, quanto mais se arrecada, mais se 
contribui. A menor alíquota é de 4,5% e a maior, de 16,85%.
• LUCRO PRESUMIDO: pode ser optado por qualquer 
pessoa jurídica, desde que não estejam obrigadas ao 
regime de tributação do Lucro Real e tenham percebido, 
no ano anterior, receita igual ou inferior a R$ 24 milhões. 
Incidem sobre o faturamento PIS e COFINS, mensalmente, 
IRPJ e CSLL, trimestralmente, se optado. O meio de 
recolhimento é o Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais (DARF). A base de cálculo é obtida por meio de 
determinação de percentual estabelecido por lei sobre 
a receita bruta. Uma vantagem é a dispensa, pelo fisco 
federal, de algumas obrigações acessórias para fins de 
recolhimento de tributo da escrituração contábil, desde 
que exista Livro Caixa. Vale lembrar que, em regra, a 
alíquota é 15% sobre o lucro presumido.
• LUCRO REAL: está ao alcance de qualquer empresa 
e os impostos abrangidos são os mesmos do Lucro 
Presumido. Entretanto, uma das grandes vantagens da 
opção por esse regime é a possibilidade de se gozar 
alguns incentivos fiscais estabelecidos pela legislação do 
Imposto de Renda. A base de cálculo do imposto incide 
sobre a renda apurada nos registros contábeis e fiscais 
efetuados conforme normativo. 

A IMPORTÂNCIA DO 
PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO FRENTE À 
CRISE ECONÔMICA

JURÍDICO

Dr. Renato Turratti Miranda
Advogado especialista em Direito Tributário, consultor do departamento jurídico da ABIGRAF-MG e SIGEMG

BOA NOTÍCIA – SPED FISCAL BLOCO K EM 2018

A vigência da escrituração do Livro de Controle da Produção e do Estoque para o setor gráfico vale apenas 
a partir de 2018. A mudança foi contemplada no Sistema Integrado Nacional de Informações Econômicas 
e Fiscais (SINIEF) nº 8, que trata da Escrituração Fiscal Digital (EFD), alterando o Ajuste SINIEF 02/2009.

O Jurídico da ABIGRAF-MG encontra-se à disposição para eventuais dúvidas, lembrando que a opção pelo regime 
fiscal depende do caso específico, pois incidem inúmeras variáveis sobre cada gráfica.
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ESPECIAL

Em novembro, foi finalizado o trabalho empreendido pela ABIGRAF-MG e o SIGEMG de diagnóstico das micro e pequenas 

empresas do setor gráfico mineiro. O SEBRAE Minas é a entidade parceira para desenvolver a pesquisa, da qual participa-

ram 18 gráficas. “O olhar de um consultor externo, é muito importante, pois consegue ver necessidades de melhorias que 

podem estar passando despercebidas a nós, tão envolvidos com a rotina dos nossos negócios. Sermos alertados sobre 

isso e, principalmente, entendermos o que deve ser feito são os passos que nos possibilitarão projetar e planejar o futuro”, 

diz o presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG, Vicente de Paula Aleixo Dias. As devolutivas às gráficas participantes foram 

realizadas e o andamento das ações propostas seguirá cronograma definido por cada empresa. 

Confira a opinião de empresários gráficos sobre a iniciativa e os resultados.

“Decidimos participar do trabalho devido à necessida-

de de atualização e adequação ao momento diferenciado 

vivido na economia do país. Nossa expectativa era ser-

mos mais capacitados com este suporte e ficamos muito 

satisfeitos com as orientações do consultor, que apontou 

intervenções necessárias. As ações mais urgentes estão 

sendo implantadas e o reflexo é imediato; outras são 

mais impactantes e devem ser elaboradas e aplicadas 

com maior espaço de tempo”.

MARCUS VINÍCIUS VIANA, GRÁFICA CEM

RUMO AO 
TRABALHO

PEQUENAS E MICRO EMPRESAS DO SETOR 
GRÁFICO FORAM AVALIADAS E TÊM PLANOS 
DE AÇÃO: PRÓXIMO PASSO É IMPLANTAR AS 

MEDIDAS PROPOSTAS

Ao final de mais um ano, desejamos a todos um
Natal pleno de harmonia e um Ano Novo repleto

de novas conquistas. BOAS FESTAS!Produtos Grá�cos  .  Comunicação VisualGerenciamento de Resíduos

  www.inovarambiental.com.br      |     31. 3491 3234     |   www.forgraf.com.br 
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ALGUMAS GRÁFICAS QUE RECEBERAM O DIAGNÓSTICO:

“Ouvir novas ideias e rever os conceitos de gestão foram 

os objetivos que nos motivaram a participar. O trabalho é 

muito válido, nos mostrou que estamos um pouco ultrapas-

sados e precisamos agir. As ações propostas são viáveis, 

mas apenas de houver uma mudança de comportamento: 

atualmente, o pequeno empresário está muito envolvido 

com a produção, deixando as ações de gestão em segundo 

plano”.

JOSÉ AIRTON, RF RELEVO FOTOLITO LTDA.

GRAFICA TIPOSET

FARIGRAF
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GRÁFICA NOVA MINAS E 
PRIMACOR GRÁFICA

GRÁFICA HOLLYDAY
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Inflação alta, PIB em queda, desemprego, perda do grau de investimento, incertezas no cenário político. Sem dúvidas, esse 

cenário se apresenta como tem sido amplamente divulgado pela imprensa: em uma “tempestade perfeita”. Associado a isso, 

temos projeções nada animadoras para 2016, o que deve sacrificar ainda mais a indústria gráfica, que já sofreu impactos 

incalculáveis ao longo deste ano. A soma de todos esses fatores nos obriga a olhar de outra forma para o nosso negócio, e 

essa é a proposta do diretor técnico da EFEITO 5 Gestão Empresarial, Reuryson Fidelis. Ele concedeu uma entrevista à Revista 

O Cícero, em que dá alguns direcionamentos ao empresário gráfico para iniciar o próximo ano com o pé direito.

O momento não é favorável e a indústria gráfica, que tradicionalmente caminha ao lado do desenvolvimento de outros 

setores, não demora a sentir os impactos da recessão. Nesses contexto, é importante que o empresário reflita sobre sua 

empresa e atuação de maneira completa, sistêmica, e tome cuidado para não realizar ações pontuais de curto prazo que 

poderão impactá-lo de forma negativa posteriormente.

Em nossa consultoria, avaliamos as empresas em cinco dimensões da gestão: Estratégia, Mercado, Finanças, Design e 

Pessoas. Em cada uma delas há ferramentas que podem ser utilizadas.

1) O cenário econômico e político atual desponta com mui-

tos desafios. Diante disso, quais os principais instrumentos de 

gestão para os empresários da indústria gráfica?

Realmente, 2015 não trouxe notícias animadoras e estamos 

encerrando o ano em um cenário ainda mais difícil. O PIB do Brasil 

apresentou sua a maior queda percentual da história (de janeiro a 

setembro, queda de 3,2%) e outros indicadores macroeconômicos 

confirmam a crise que estamos enfrentando. Para conter a dívida 

pública, o governo corta investimentos; com juros altos, não há 

crédito para o mercado; a alta do dólar e da inflação impactam os 

custos nas empresas. Aliada à crise econômica, ainda estamos 

vivendo uma crise política, em que não há perspectivas de repre-

sentatividade e visão de longo prazo para acalmar os empresários.

PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO: 
PALAVRAS DE ORDEM

PARA 2016

CAPA
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ESTRATÉGIA – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E 
AVALIAÇÃO DO AMBIENTE EXTERNO: 

O empresário deve analisar os indicadores do setor e 

realizar uma avaliação sincera sobre o impacto da crise 

nacional em seu estabelecimento. Com isso, é possível 

calcular o impacto e definir estratégias para reduzir as 

ameaças e aproveitar eventuais oportunidades.

MERCADO – AVALIAÇÃO E PORTFÓLIO:

Em momentos de contenção de gastos, é natural com-

pradores buscarem alternativas mais baratas. Assim, avalie 

seus produtos e serviços, de modo a torna-los mais atraen-

tes sem comprometer a qualidade. Não é hora de investir 

recursos em produtos que não há saída no mercado. 

FINANÇAS – CONTROLE DE RESULTADOS 
FINANCEIROS:

O controle de resultados financeiros pode parecer algo 

básico, mas é impressionante o número de empresas que 

não possuem suas informações financeiras de forma estru-

turada e, ainda, que não realizem análises dos resultados de 

maneira ordenada e periódica. No setor gráfico, onde quase 

97% das empresas são micro e pequenas, essa situação 

pode ser comum. Então, atente-se ao controle estruturado 

das receitas, custos e despesas. Identifique oportunidades 

de novos mercados ou redução de desperdícios.

DESIGN – AVALIAÇÃO DE PROCESSOS E 
INDICADORES:

Além dos indicadores financeiros, estruture a coleta e 

o estudo dos indicadores operacionais. Esses indicadores 

medem a excelência da empresa ao executar seus proces-

sos. Por exemplo, qual o índice de perda de papel em sua 

gráfica? Qual o índice de produtividade de sua equipe opera-

cional? E da equipe de vendas? Qual o tempo de elaboração 

e entrega de um material? Conhecer a cadeia de processos 

e como eles se relacionam na empresa é útil para identificar 

oportunidades de redução de gastos e ganho de eficiência.

PESSOAS – CAPACITAÇÃO DA EQUIPE:

Logo que começa a sentir a crise, o empresário procura 

trabalhar com a equipe reduzida e as demissões tendem 

a aumentar. Essa análise deve ser realizada considerando 

a produção e com o objetivo de tornar a atuação mais 

eficiente. Se a operação consegue ser conduzida com 

equipe reduzida, é sinal que há oportunidade de melhoria, 

principalmente em processos. Mas, antes de avaliar corte, 

busque alternativas de capacitação e aumento de produ-

tividade da equipe. 

2) Qual é a importância do planejamento nesse con-

texto?

Infelizmente, nossa cultura não valoriza o planejamento 

e a visão de longo prazo. Muitos líderes focam sua atu-

ação apenas na operação do dia a dia. O planejamento 

tem um papel fundamental para a condução de qualquer 

organização. É parando e estudando que o líder irá avaliar 

a situação atual, identificar desafios e buscar alternativas. 

Mas atenção, o planejamento não deve ser feito sozinho. 

Trazer a equipe para participar desse processo permite a 

inovação e aumenta o engajamento dos colaboradores 

para enfrentar os desafios que está à frente. Outra dica: 

planejamento não é lista de sonhos. É meta! Com objetivos, 

valores e prazo. 

3) É possível para uma empresa ser inovadora sem 

comprometer seus custos?

Com certeza. Muitas vezes somos levados a pensar 

em inovação como algo sempre incrível, revolucionário 

e que irá mudar completamente o mercado. Claro que 

isso existe, mas é raro. Costumamos nos esquecer das 

pequenas inovações na rotina de trabalho. A mudança 

na execução de uma etapa de um processo pode trazer 

agilidade e economia. Inovar não é apenas adquirir novos 

equipamentos. Foco em processos e pessoas sempre é 

uma solução interessante.
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A Rede Editora Gráfica foi o grande destaque mineiro no 25º Prêmio 

Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini. Dois trabalhos foram 

reconhecidos: Livro de Arte, na categoria Livros Institucionais, e 

convite de casamento, na categoria Convites. Os vencedores foram 

anunciados em 24 de novembro.

Neste ano, 17 gráficas associadas à ABIGRAF-MG inscreveram 

trabalhos, a melhor participação das empresas mineiras desde a 

criação da iniciativa, em 1991. Nesta edição, 1.340 produtos de 187 

gráficas de 16 estados disputaram 70 troféus. O Fernando Pini é 

realizado pela ABIGRAF Nacional, em conjunto com a Associação 

Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG).

REDE EDITORA GRÁFICA CONQUISTA 
DOIS TROFÉUS NO FERNANDO PINI

RONA EDITORA CONQUISTA PRÊMIO LATINO-
AMERICANO THEOBALDO DE NIGRIS

NOTÍCIAS DO SETOR

A ABIGRAF-MG e o SIGEMG parabenizam a 

Rona Editora pela Conquista  do Prêmio Latino-

Americano de Produtos Gráficos Theobaldo 

De Nigris na Categoria ‘’Conjunto gráfico que 

incluyen varias piezas’’ com o produto Palín-

dromo.

A 22ª edição do Prêmio aconteceu no dia 1º 

de outubro, no Rio de Janeiro e prestigiou a 

qualidade integral do produto gráfico latino-

americano, elevando seus padrões atuais de 

qualidade. Foram 70 categorias e mais de 500 

produtos inscritos de toda a América Latina. Presidente da ABIGRAF-MG e do SIGEMG, Sr. Vicente de Paula Aleixo 
Dias recebeu o troféu representando a Rona Editora.

Produto Livro de Arte , vencedor  na 
categoria Livros Institucionais.

Produto convite de casamento Débora 
e Bruno, vencedor na categoria Con-
vites.

Cristiano Lara (Rede Editora Gráfica)

FO
T

O
: A

R
Q

U
IV

O
 A

B
IG

R
A

F
 N

A
C

IO
N

A
L

F
o

to
: A

rq
u

iv
o

 R
e

d
e

 E
d

it
o

ra

capa3.indd   10 11/12/2015   10:59:06



BELO HORIZONTE – NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2015     11  

Numa praia tranquila, junto a uma colônia de pescadores, morava um 

escritor. Todas as manhãs ele ficava passeando pela praia, olhando as ondas. 

Assim ele se inspirava e, de tarde, ficava em casa escrevendo.

Um dia, caminhando pela areia, ele viu um vulto que parecia dançar. 

Chegou mais perto e viu que era um jovem, pegando na areia estrelas-

do-mar, uma a uma, e jogando-as de volta ao oceano.

- E aí? – disse-lhe o jovem num sorriso, sem parar o que fazia.

- Por que você está fazendo isso? – perguntou o escritor, curioso.

- Não vê que maré baixou e o sol está brilhando forte? Se essas 

estrelas ficarem aqui na areia, vão secar no sol e morrer!

O escritor até que achou bonita a intenção do garoto, mas deu 

um sorriso cético e comentou:

- Só que existem milhares de quilômetros de praia por esse mundo 

afora, meu caro. Centenas de milhares de estrelas-do-mar devem 

estar espalhadas por todas essas praias, trazidas pelas ondas. Você 

aqui, jogando umas poucas de volta ao oceano, que diferença faz?

O jovem olhou para o escritor, pegou mais uma estrela na areia, 

jogou na água do mar, voltou a olhar para ele e disse:

- Pra essa, eu fiz diferença.

No dia seguinte, de manhãzinha, o escritor foi para a praia. O jovem 

pegava as primeiras ondas do dia. Juntos, com o sol ainda manso, 

começaram a jogar estrelas-do-mar de volta ao oceano.

O JOVEM E AS 
ESTRELAS-DO-MAR*

REFLEXÃO

*Fonte: A MAGIA DA COMUNICAÇÃO, de LAIR RIBEIRO

EM 2016, FAÇA A DIFERENÇA VOCÊ TAMBÉM
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Anuncio Patrocinador

Especialista em papel
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